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به شرح ذیل اعالم می  9911تهران در سال  دانشگاه المللبین معاونت هایفعالیت ساالنه شگزار

 گردد:

 

 مقدمه
ترین بازیگران در این عرصه الملل، دانشگاه به عنوان یکی از مهمامروزه با تحول و تغییر شکل ارتباطات در نظام بین

در نتواند مانعی جدی دیپلماتیک  مشکالتها و ود که دشواریششود. بدون مرز بودن دانش، باعث میشناخته می

های علمی و پژوهشی مرزهای سیاسی را در هم شکسته و توانند از طریق همکاریبو دانشمندان  شودمیروابط عل

د المللی سازی آموزش عالی را به یکی از راهبردهای مبین ،زمینه ارتباطات گسترده تر را فراهم آورند. این موضوع

 پژوهشی و آموزشی هایفعالیت انجام ها تبدیل کرده است. در دانشگاه تهران نیزها و به تبع آن دانشگاهنظر دولت

 از همواره به عنوان یکی سازیالمللیبین فرایندهای تسهیل و چند فرهنگی فضای تقویت ،المللیبین مشترک

 و فناوری علم تولید چرخۀ در مؤثر حضور و دانشگاه لیالملبین جایگاه ارتقای"مطرح بوده و  اصلی هایاولویت

شیوع کرونا، شرایط جدیدی را در البته به عنوان هدف اول برنامه راهبردی دانشگاه انتخاب شده است.  "جهانی

 جدیدی را برای انطباق با آن و گسترش تعامالت سازوکارهای ارتباطات علمی به وجود آورده است و ما نیاز داریم 

تواند به فرصتی جدید در عرصه تعامالت ی بنا نهیم. دانشگاه تهران نشان داده که چگونه هر چالشی را میالمللبین

 ی خود توانسته حضوری پویا در جامعه علمی المللبینبا مشارکت شرکای  این دانشگاه،ی تبدیل کند. المللبینعلمی 

اه تهران معتقد است که الزم است با جهان تعامل داشته باشد و . دانشگدی در فضای مجازی نیز داشته باشالمللبین

های شریک در سراسر جهان کار کند تا همه با هم جهان ی باشد و با دانشگاهالملل بین میزبان دانشجویان و اساتید 

 را به مکانی بهتر برای همه تبدیل سازیم.

های آن بخش الملل دانشگاه تهران و به تفکیکت بینمعاون یهادر این مجال، به بیان برخی از مهمترین فعالیت

ی هافعالیت انبازو و سایرالملل بیناداره کل اعضای هیات علمی و دانشجویان و الملل بین روابط کلادارهیعنی 

 شودپرداخته میشده اند  9911در عرصه تعامالت جهانی دانشگاه در سال فعال حضور که موجب المللی دانشگاه بین

 فرصتی است برای یادی از:و 
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 دانشگاه  یبرا بندیرتبه یهادر نظام یرا همراه با شهرت جهان یادیز یهاتیخود موفق یهاکه با تالش ییآنها

 به ثبت رساندند،

 دانشگاه را دو چندان  ییایپو یجهان یو پژوهش یآموزش یمعتبر و نهادها یهاکه در تعامل با دانشگاه ییآنها

 کردند،

 را  یجامعه انسان یمشارکت نمودند و ارتقا یدانش جهان یبا عظمت در ارتقا یکه با پشتوانه گذشته ا ییآنها

 ،کردندجستجو 

 دادند، رییکه مهاجرت نخبگان را به چرخش نخبگان در جهان علم تغ ییآنها 

 محدود که با گردش در جهان جستجو نمودند، یکه علم را نه در مکان ییآنها 

 دند.محدود بلکه در تبادل با دانشمندان جهان پروران یفضا کیرا نه در  شهیکه اند ییآنها  

 الملل بین روابط  کلاداره 

 المللی و  داخلیبین بندیرتبههای حضور در نظام 

ی، یکی از وظایف مهم در این المللبین  بندیرتبهی مختلف هااطالع رسانی و رصد وضعیت دانشگاه تهران در نظام

مختلف،  بندیرتبهی هاجایگاه دانشگاه تهران در نظام شناسیآسیب. در راستای عملکرد بهتر و اشدبمیمعاونت 

المللی تشکیل گردیده است. این کمیته از نمایندگانی بندی بینهای رتبهکمیته ارتقای جایگاه دانشگاه تهران در نظام

های و روابط عمومی، مشاور دانشگاه در نظام الملل، پژوهشی، طرح و برنامه، حوزه ریاستهای بیناز معاونت

 و همچنین استادان مجرب در زمینه علم سنجی تشکیل شده است.  بندیرتبه

 

 المللیبندی بینمقایسه جایگاه دانشگاه تهران در چند نظام رتبه -9جدول 

Year THE QS ARWU 

(Shanghai) 

CWUR SCImago Taiwan (NTU) 

7102 110-011 110-

151 

010-011 270 011 000 

7100 110-011 110-

151 

010-011 010 074 012 

7104 110-011 210-

251 

010-011 502 021 000 

7171 110-011 110-

151 

010-011 500 510 010 

7170 510-111 540-     
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Year THE QS ARWU 

(Shanghai) 

CWUR SCImago Taiwan (NTU) 

111 

 

  یالملل بین گسترش و تقویت مؤسسات پژوهشی مشترک 

 وع سوم در دانشگاه تهران، کمک به توسعه روابط و تعامالت خارجی و از جمله مهمترین وظایف موسسات پژوهشی ن

المللی ی است. در این راستا، برخی از موسسات پژوهشی دانشگاه تهران با همکاری نزدیک با موسسات بینالملل بین

نشگاه تهران توان به بنیاد روسکی میر و مرکز چین شناسی داکنند که از جمله میهای خارجی کار میو دانشگاه

به موارد زیر  توانمیی بنیاد روسکی میر در سال گذشته ها)کنفوسیوس( اشاره داشت. از جمله مهمترین فعالیت

 اشاره داشت:

  های هفتگی مکالمه به زبان روسیکالسبرگزاری،  

 های روسیهای هفتگی نقد و بررسی داستانبرگزاری نشست،  

  ترجمه شده توسط اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران "هتاریخ روسی"حمایت از چاپ کتاب جامع،  

ی هابرگزاری وبینار پتانسیلبه  توانمیو از جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته توسط مرکز چین شناسی 

 اشاره داشت. همکاری علمی و پژوهشی با کشور چین

 

 المللیها و قراردادهای بیننامهتفاهم 

المللی بوده و ها و قراردادهای بینی دنیا از طریق عقد تفاهم نامهپژوهش-همکاری دانشگاه با سایر موسسات آموزشی 

 پذیرد. های مشترک انجام میهای تبادل دانشجویان و محققان و یا حمایت از اجرای پژوهشدر قالب آنها برنامه

موالنای ترکیه عدد مربوط به قراردادهای طرح  2که از این تعداد  باشدمیعدد  1ی سال جاری هاتعداد تفاهم نامه

 باشدمی

الملل بینقرارداد صندوق مشترک با دانشگاه سنت پترزبورگ نیز به صورت سه جانبه با مرکز مطالعات و همکاریهای 

 باشد.میی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال تدوین 

 

https://eoffice2.ut.ac.ir/IstgWebApp/workflow/Uniform/default.aspx?app=shareui&page=view&depId=d8a6ba0f-b971-4e26-963b-ba5a0777948b&docID=416003a7-23b6-430c-8823-59d57b4a17fe&docType=1001&IsSearched=1&referer=quicksearch
https://eoffice2.ut.ac.ir/IstgWebApp/workflow/Uniform/default.aspx?app=shareui&page=view&depId=d8a6ba0f-b971-4e26-963b-ba5a0777948b&docID=416003a7-23b6-430c-8823-59d57b4a17fe&docType=1001&IsSearched=1&referer=quicksearch
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 و معاون های مجازی رئیس دانشگاه تهران های خارجی و برگزاری مالقاتحفظ تعامل با دانشگاه

 هاالملل با همتایان خود در این دانشگاهبین

المللی همه گیری کرونا و عدم امکان سفر به سایر کشورها و ارتباط حضوری، مانع از حفظ و گسترش ارتباطات بین

های مجازی متعددی بین رئیس دانشگاه و های دنیا نشده است. در این مدت مالقاتدانشگاه تهران با سایر دانشگاه

ها، المللی از قبیل عقد تفاهم نامهبین -های علمیهای خارجی برای گسترش روابط و همکاریهمتایان او در دانشگاه

دانشگاه  دانشگاه یوننان چین،توان به های مشترک برگزار شده است که از جمله میتبادل استادان، حمایت از پروژه

 گاه وین اشاره داشت.دانشگاه سنت پترزبورگ و دانش ،کاراگوئهیاونان ن

 

 های روسیههمکاری با دانشگاه 

ی روسیه، به عنوان یکی از هااز جمله مهمترین اقدامات صورت گرفته در خصوص گسترش همکاری با دانشگاه

 به موارد زیر اشاره داشت: توانمیی با دانشگاه تهران، المللبین کشورهای مهم در گسترش تعامالت علمی 

 ،ر ویژه ریاست دانشگاه در امور روسیهالف( انتصاب مشاو

 ،و رئیس دانشگاه سنت پترزبورگ به صورت جداگانهالملل بینب( مالقات مجازی با معاون 

 ،11دانشگاه برتر ایران و روسیه در تابستان  99ج( برگزاری اجالس روسای 

  ،دهخدا(-د( برنامه ریزی جهت نصب تندیش مشاهیر دو کشور )مندلیف

 با دانشگاه سن پترزبورگ،ی همکاری هانامهردن و توسعه تفاهمه( اجرایی ک

ی مشابه جهت گسترش هاو( معرفی و ایجاد ارتباط میان استادان دانشگاه تهران و سنت پترزبورگ با تخصص

 ی مختلف.های علمی و برگزاری وبینارها در زمینههاهمکاری
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 9911تابستان  -ن و رسیهدانشگاه برتر ایرا 99برگزاری اجالس روسای  -9شکل 

 

 یالمللبین ی رسمی و تشریفات هامیزبانی از هیات 

. برخی شودمیمحسوب  کلادارهی، از وظایف مهم این المللبینی رسمی خارجی و انجام تشریفات هامیزبانی از هیات

 ی رسمی در سال گذشته عبارتند از:هااز مهمترین هیات

  ،رئیس دانشگاه یون نان 

 شگاه اون نان نیکاراگوئه، رئیس دان 

  ،وزیر خارجه سوئیس، سفیر سوئیس 

  ،سفیر ایتالیا 

  ،سفیر نیکاراگوئه 

  ،رئیس دانشگاه وین اتریش 

  ،رئیس دانشگاه سنت پترزبورگ 

  ،سفیر عراق، رایزن فرهنگی عراق 

 رایزن فرهنگی و علمی فرانسه ، 

 ت دانشگاه دمشقاهی. 
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 نشگاه تهرانبازدید سفیر ایتالیا از دا -2شکل 

 

  ی دانشگاه و شبکه سازیالملل بین تعامل با بازیگران 
 

 ها ها و دانشکدهالملل پردیسالف( جلسات با مشاوران بین

المللی های بینها نقش مهمی را در فعالیتها و پردیسالملل با دانشکدهالملل به عنوان رابط معاونت بینمشاوران بین

های بهداشتی، جلسات ماهانه با حضور مشاوران سال گذشته و بعلت لزوم رعایت پروتوکلکنند. در دانشگاه ایفا می

ها و رفع ها و دانشکدهالمللی پردیسالملل دانشگاه به صورت مجازی برگزار و در خصوص مسائل عمده بینبین

بحث و تبادل نظر پرداخته  المللی و تبادالت استادان و دانشجویان ایرانی و سایر امور بهمشکالت دانشجویان بین

 شده است. 

 المللیهای همکاری بینب( جلسات کارگروه

ها، مؤسسات، دانشگاه و نیز ضرورت گسترش و پیگیری روابط علمی با دانشگاه سازیالمللیبین در راستای برنامه

در  للی دانشگاه تهرانالمگانه بینهای نهالمللی، کارگروهمراکز پژوهشی کشورهای مختلف و مجامع مرتبط بین

است که فهرست آنها به شرح زیر  و جلسات آنها به طور مرتب در سال گذشته برگزار شده تشکیل شده معاونت

 :است

 المللی با کشورهای آسیای مرکزی و روسیههای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 ک و سوئیسالمللی با کشورهای آلمان، اتریش، بلژیهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 
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 المللی با آمریکای التین، ایتالیا و کشورهای اسپانیایی زبانهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 المللی با کشورهای استرالیا، آمریکا، انگلستان و کاناداهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 المللی با کشورهای عضو اکوهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 المللی با کشورهای تایوان، چین، ژاپن، کره، مالزی و فیلیپینهای بینهمکاری کارگروه پیگیری، 

 المللی با عراق و کشورهای عرب زبانهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 المللی با فرانسه و کشورهای فرانسه زبانهای بینکارگروه پیگیری همکاری، 

 ه اروپاالمللی با اتحادیهای بینکارگروه پیگیری همکاری. 

 ی یونسکو در دانشگاههاج( برگزاری جلسات کرسی

. جلسات باشدمی المللبینی یونسکو در دانشگاه تهران بر عهده معاونت هاهماهنگی و پیگیری امور مربوط به کرسی

 ز:عبارتند ا ها. این کرسیشودمیبه صورت فصلی در معاونت برگزار  هاهماهنگی و دریافت گزارشات از این کرسی

  زاده؛ریاست دکتر محمد حسین صراف آب بهکرسی یونسکو در بازیافت 

 اکبر موسوی موحد؛ریاست دکتر علی ای بیوفیزیک دیابت بهکرسی یونسکو در تحقیقات بین رشته 

 ریاست دکتر حسین معماریان؛ کرسی یونسکو در آموزش مهندسی به 

  ست دکتر یونس نوربخش؛ریاکرسی یونسکو در سالمت اجتماعی و توسعه به 

  ریاست دکتر سعیدرضا عاملی؛کرسی یونسکو در فرهنگ و فضای مجازی: دو فضایی شدن جهان به 

  ریاست دکتر بابک ضیاء؛کرسیس یونسکو در کارآفرینی به 

 ریاست دکتر محمود گالبچی.وگوی بین فرهنگی به کرسی یونسکو در فناوری معماری اسالمی و گفت 

 

 المللیبین -مراکز تبادل علمید( تعامل با 

. برخی از این پذیردمیی از طریق این معاونت صورت المللبینتعامل و ارتباط دانشگاه با موسسات تبادل علمی 

 موسسات عبارتند از:

 المللی تبادل دانشجویان به منظور کسب تجربه فنی؛سازمان بین 

 موُسسه تبادالت دانشگاهی آلمان؛ 

 دمیک موالنا؛برنامه تبادالت آکا 

 .برنامه اراسموس پالس 
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 المللی دانشگاهی های بینه( عضویت در اتحادیه

های معتبر جهان قرار گرفته است. این های جهانی دانشگاهی بسیار مورد توجه دانشگاهامروزه عضویت در اتحادیه

های جهانی مانند همه ط بحرانو به خصوص در شرای باشدمیاقدام در بردارنده منافع مشترک فراوانی برای اعضا 

ها و کارهای علمی مشترک بین های آموخته و انجام پژوهشگیری کرونا، باعث استفاده از تجربیات مشترک و درس

های آنالین و... شده است. به همین جهت، عضویت در ها، وبینارها و دورهها از جمله انجام پژوهشدانشگاه

ها برای خروج از شرایط یکی از راهکارهای مهم برای افزایش تاب آوری دانشگاههای دانشگاهی به عنوان اتحادیه

ی  دانشگاهی که دانشگاه تهران در آنها عضویت دارد المللبین های بحران شناخته شده است. از مهمترین اتحادیه

 به موارد زیر اشاره داشت: توانمی

 محمود نیلی احمد آبادی؛ ریاست دکتراقیانوسیه به-های آسیااتحادیه دانشگاه 

 ریاست دکتر مهدی سنایی؛های برتر ایران و روسیه بهدانشگاه اتحادیه 

 ریاست دکتر سلیم خلبوس؛های فرانکفونی بهاتحادیه دانشگاه 

 ریاست دکتر پم فردمن؛ها بهالمللی دانشگاهاتحادیه بین 

 ک.المالریاست دکتر سالمهای جهان اسالم بهفدراسیون دانشگاه 

  یالمللبین اطالع رسانی امور 

ی از طرق مختلف نظیر وبسایت فارسی معاونت، سامانه الکترونیکی گردش کار المللبین ی هاانتشار به موقع فراخوان

ی انتقال سریع هابه عنوان یکی از مهمترین راه الملل بین )اتوماسیون(، ایمیل و... انجام می گیرد. همچنین مشاوران 

 عمل می کنند. هاو دانشکده هااطالعات به پردیس و به موقع

ی علم و فناری در وبسایت انگلیسی دانشگاه تهران و زنده نگه هادرج مطالب بروز با تاکید بر انعکاس اخبار پیشرفت

ی دریافتی دانشگاه به زبان انگلیسی ها. پاسخگویی به ایمیلشودمیداشتن آن یکی از اقدامات این معاونت محسوب 

ی این های مختلف، از دیگر فعالیتهاو معرفی نامه هامورد در روز می رسد( و صدور گواهینامه 055)که گاه تا 

. همچنین شبکه اجتماعی اینستاگرام نیز با محوریت دانشجویان و اعضای هیات علمی خارجی نیز باشدمی کلاداره

 ندازی شده و فعالیت می کند.در این معاونت راه ا
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 الملل دانشگاه تهرانشبکه اینستاگرام معاونت بین -9شکل

  با دانشگاه علوم پزشکی تهران الملل بین برگزاری جشنواره 

مشترک دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی الملل بینبا وجود مشکالت مربوط به همه گیری کرونا، جشنواره 

نیمه حضوری و با تاکید بر فضای مجازی و آنالین برگزار شد. در این جشنواره ضمن ارائه و  تهران امسال به صورت

ی ها، فیلمهای، سفرای کشورالمللبینی ضبط شده پیام دانشجویان های مختلف به صورت فیلمهانمایش برنامه

 دانشگاه و ... از برگزیدگان این جشنواره تقدیر به عمل آمد.
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 الملل  با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهرانجشنواره  بینبرگزاری  -4شکل

 

 اعضای هیات علمی و دانشجویان بین الملل کلاداره 

 المللاداره دانشجویان بین

 شرح ذیل است: به  9911الملل در ارتباط با وظایف محوله در سال  مهمترین اقدامات اداره دانشجویان بین

 

 اطالع رسانی 

 حدها برای همکاری با دانشجویان جدیدالورود و دانشجویان در حال تحصیل برای انتخاب اطالع رسانی به وا

 ،9911ت رئیسه دانشگاه در اسفند واحد بدون پرداخت شهریه، عطف به مصوبه هیئ

  به صورت مجازی  هادر حال تحصیل در خصوص برگزاری کالسالملل بین اطالع رسانی به کلیه دانشجویان

شان برای اعالم مشکالت سامانه مجازی و اطالع رسانی به ایشان در خصوص امکان ورود و درخواست از ای

 ی یکتا.به سامانه با شناسه

 

 پیگیری مشکالت و ارائه گزارشات 

 پیگیری مشکالت اعالم شده دانشجویان از طریق آموزش و مرکز انفورماتیک، 

   441انشگاه و دانشجو دارای ایمیل د 961ایی دانشجو( و شناس 191) الملل بین بررسی ایمیل دانشجویان 

 دانشجوی فاقد ایمیل،

  مکاتبات متعدد با مرکز انفورماتیک و معاونت آموزشی دانشگاه برای رفع مشکل دسترسی دانشجویان به

 سامانه آموزش مجازی دانشگاه.

 پذیرش 

  فروردین  تا آخر دی درخواست از  920درخواست برای تحصیل در دانشگاه تهران و پذیرش  250پیگیری

المللی جدید به صورت حضوری و غیرحضوری در دانشجوی بین 12و جذب و ثبت نام  9911ماه سال 
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 29دانشجوی کارشناسی ارشد و  41دانشجوی کارشناسی،  25. 9911-9455نمیسال اول سال تحصیلی 

(، چین 91(، عراق )05) کشور که  که بیشتر از کشورهای افغانستان 29دانشجوی دکتری. متقاضیان از  

 ( هستند.0)

 

 خوابگاه 

 .بازدید از خوابگاه و بررسی شرایط زندگی دانشجویان ساکن و ارائه گزارش به مدیران 

  اجازه امکان اسکان موقت به دانشجویان در حال دفاع و نیز مکاتبه برای اسکان موقت و دائم کلیه

 دانشجویان جدیدالورود حاضر در کشور. 

 نفر از دانشجویانی که مجدد به کشور بازگشتند.  65ان مجدد و اجازه ورود به تعداد بیش از درخواست اسک 

  دانشجوی متاهل برای خوابگاه متاهلین. 0معرفی 

 بیمه 

  نفر از دانشجویان  51پیگیری واریز مبلغ قرارداد بیمه از وزارت علوم به دانشگاه تهران و جمع آوری مدارک

اضی بیمه خدمات درمانی و ارسال لیست اسامی با مدارک به اداره بیمه دانشگاه بورسیه وزارت علوم و متق

 ی انتهای سال.هادانشجوی بورسیه جدید در ماه 45برای صدور دفترچه بیمه و وزارت علوم. افزودن 

 

 کارگروه نفت 

  و  شرکت نفت به صورت ماهانه جلسه از سوی کمیته راهبری دانشجویان بورسیه عراقی 92برگزاری

شرکت نفت با حضور اساتید  برگزاری یک جلسه توجیهی از سوی کمیته راهبری دانشجویان بورسیه عراقی

دوره و دانشجویان عراقی به همراه ارائه گزارشات جلسه دانشجویان به دو زبان فارسی و انگلیسی برای ارائه 

 به وزارت نفت عراق

 ه مدیریتی شرکت نفت برای دانشجویان بورسیه در ی فوق برنامهاپیگیری و هماهنگی در برگزاری کالس

 و برگزاری امتحان  پایانی. 9911تابستان 

  ی اصلی.های زبان فارسی و کالسهانظارت و بررسی حضور دانشجویان درکالس 

 ی آموزشی و غیر آموزشی برای دانشجویان بورسیه نفت به دو زبان فارسی و عربی هاارسال اطالعیه 

 بات انگلیسی زبان با سفارت و وزارت نفت عراق در خصوص ورود و خروج دانشجویان انجام کلیه مکات

 بورسیه نفت

  ریال به حساب دانشگاه تهران 1755075557555پیگیری واریز بخش ریالی از قسط دوم  وزارت نفت به مبلغ

 11/99/21و واریز بخش ارزی آن در تاریخ 

 

 هاها و شیوه نامهآئین نامه 

 9911و اجرای آن در سال  11ش شیوه نامه ارزی جدید  دانشگاه در پایان سال بررسی و نگار. 

  بررسی نگارش آئین نامه جدید پذیرش دانشجوی غیرایرانی در دانشگاه تهران و تصویب آن در هیات رئیسه

 .9911/6/9در تاریخ 

 الملل بین هادی برای پذیرش مجازی دانشجویاننگارش آئین نامه جدید و پیشن. 

 ی.المللبین ارش اولین آئین نامه پیشنهادی کار دانشجویی نگ 
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  دانشگاه الملل بین بررسی و بازنگری آئین نامه بورس دانشگاه تهران برای طرح در شورای 

  و  9911بل سال درصد به دانشجویان غیرایرانی افغان و مقیم ماق 20و  05بررسی چگونگی اعطای بورس

 و طرح آن در هیات رئیسه دانشگاه.الملل بین تصویب آن در شورای

 سایت پذیرش 

 .اختصاص بودجه الزم برای گردش کار سامانه و قالب سایت 

  و دریافت قالب  الملل بین برگزاری جلسات مربوط به سایت پذیرش و تکمیل قالب پیشنهادی معاونت

 پیشنهادی مرکز انفورماتیک.

  11به زبان انگلیسی در سال استاد  95پیگیری امور اساتید وابسته و صدور حکم. 

 

 اداره تبادالت دانشجوئی 

ی شنایی با پیشرفتهات، آطالعانی اسا، به روز رییافزانش وزی، دانداتجربه ر مطالعاتی به منظوی فرصتهااز مندی بهره

 در ناتمام گذاشتن تحقیقات "91کووید "علیرغم اثرات منفی ویروسست. ل انتقاو اها رسایر کشووری فناو علمی 

ها / ای، عدم صدور ویزای به موقع، عدم پذیرش و یا به تعویق انداختن پذیرش دانشگاهمیدانی/آزمایشگاهی/کتابخانه

اساتید کشور مقصد، مشکالت سنوات مجاز تحصیلی برای دانشجویان همچنان این اداره در اعزام دانشجویان 

 تالشهای زیادی نمود. 

 انشجویی:اقدامات انجام شده در بخش تبادالت د

  نفر از دانشجویان دکترا جهت اعزام به فرصت مطالعاتی 92بررسی و پذیرش تقاضای،  

  نفر از دانشجویان براساس مبلغ مصوب شده 95صدور حکم و اختصاص کمک هزینه دانشگاه به،   

 ی موجودهاو بخشنامه هانفر از دانشجویان طبق آئین نامه 94های فرصت مطالعاتی تمدید دوره، 

 دانشجو برای استفاده از بورس وزارت عتف جهت اعزام به فرصت مطالعاتی 25عرفی  م،  

  نفر از دانشجویان کارشناسی ارشد دانشکده مطالعات جهان برای استفاده از بورس 4معرفی (DAAD)، 

 المللیهای بیندانشجو در همایش 2حضور، 

 نهاارسال ایمیل به دانشجویان خارج از کشور و پایش وضعیت آ،  

 المللی موجود در بند مربوط به تبادل عضو هیئت علمی و دانشجو های همکاری بیننامهفعال کردن تفاهم

 ،)سنت پترزبورگ، المانوسف مسکو(

   2529پترزبورگ برای ترم بهار دانشجو در قالب تبادالت با دانشگاه سن 91معرفی، 

  ترزبورگپدانشجو در رشته حقوق عمومی از دانشگاه سن 9پذیرش، 

   دانشجو در قالب برنامه مدرک مشترک بین 0بررسی و معرفی تقاضای( المللیEnsam-Cotutelle،) 

 (0مکاتبه و پیگیری برای آزادسازی مدارک دانشجویان جهت اعزام به فرصت مطالعاتی )مورد، 

 کلادارهی آنها به اند و معرفمحاسبه میزان خسارت دانشجویانی که در موعد مقرر به کشور مراجعت ننموده 

 .حقوقی دانشگاه
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 المللی اساتید و دانشجویانهای بینهای مطالعاتی/ کنفرانسنامه فرصتآئین 

  م مربوطه با نمایدگان محترم معاونت محترم آموزشی، معاونت محتر هاینامهآئینبازنگری و بررسی

جلسه و  95در بیش از خدمات حقوقی  کلهادارع انسانی، مناب کلاداره، خدمات آموزشی کلادارهپژوهشی، 

 ،در هیئت رئیسه دانشگاه22/6/9911تصویب آن در تاریخ 

 شرکت در  نامهآئینی مجازی برای تدوین المللبینی هابرگزاری جلسات متعدد درباره حمایت از کنفرانس

 ،ی مربوطههاهمایشهای مجازی و  تهیه شیوه نامه و فرم

 آموزش  کلادارهبا هماهنگی  ی فرایند فرصت مطالعاتی دانشجویینه سپاربررسی و پیگیری برای ساما

  .دانشگاه و مرکز آمار و انفورماتیک

 

 الملل تبادالت دانشجویی در قالب تفاهم نامه و معرفی بورسهای  بین 

 بورسهای متقابل ایران و چین، بورس یکساله مطالعات ژاپن، بورسالع رسانی به دانشجویان در مورد اط،  

بورس جایکا،  دانشگاه مک کواری استرالیا، بورس کوتاه مدت دولت هلند، بورس دانشگاه تومسک روسیه،

 بورس دانشگاه واسدا،

  پذیرش دانشجو برای مدارس تابستانی/ زمستانی/ بهار زبانشناسی مسکو )به صورت آن الین(معرفی، 

  او(معرفی پذیرش دانشجو در موسسه حقوقی دانشگاه روسیه )ام گ، 

  س برای اساتید و دانشجویان دکترا.دانشگاه اسپانیا در قالب طرح اراسموس پال 4معرفی بورس 

 

 سایر اقدامات اداره تبادالت دانشجوئی 

 های حمایت به انگلیسی برای دریافت ویزاصدور نامه، 

 ی عدم بدهی و تسویه فرصت مطالعاتی دانشجویان پس از بازگشتهاصدور نامه، 

 حقوقی دانشگاه درمورد دانشجویانی که در موعد مقرر به  کلادارهالم خسارت مبالغ دانشگاه با محاسبه و اع

 ،اندکشور مراجعت ننموده

  آموزش کلادارهدرخواست مجوز خروج برای دانشجویان از،  

  آموزش دانشگاه جهت سنوات تحصیلی دانشجویان برای اعزام به فرصت مطالعاتی کلادارهاستعالم از، 

 گیری و راهنمایی دانشجویان برای استفاده از بورس اراسموسپی. 

 

 اعضای هیات علمی الملل بین اداره امور 

الملل بین پژوهشی -ی علمیهاکه قصد شرکت در برنامه متقاضیانبه کلیه  علمی اعضای هیات المللبیناداره امور 

 گذشته به شرح ذیل است: اهم وظایف این اداره در سالکند. خدمات رسانی می ،ی را دارند

  شرکت اعضای  جدید نامهآئینبرگزاری جسات متعدد، ارائه پیشنهادات جهت تهیه پلتفورم به منظور تدوین

 یالمللبین و وبینارهای ی مجازی هاهیات علمی در همایش

  دعضو هیات علمی که در سال گذشته به فرصت مطالعاتی اعزام شده ان 91بررسی اجرایی شدن تعهدات، 

  9455نفر از  متقاضیان دوره فرصت مطالعاتی در سال  21بررسی پرونده، 

  سالهعضو هیئت علمی به فرصت مطالعاتی یک 4اعزام، 
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 اعزام عضو هیئت علمی به مأموریت پژوهشی، 

o 9 ماه 6تا  2مأموریت پژوهشی بین، 

o 7سالهمأموریت پژوهشی یک، 

o 99 مورد تمدید دوره ماموریت پژوهشی. 

 
 9911سال  الملل اعضای هیات علمی درامور بینزئیات عملکرد ج -2جدول

 تعداد عنوان

 91 صدور حکم ماموریت پژوهشی و تمدید

 4 صدور حکم فرصت مطالعاتی

 90 صدور گواهی التین

 2 صدور مجوز سفروزارت علوم

 1 انجام تعهد محضری جهت اعزام

 4 لغو تعهد محضری پس از بازگشت

 02 ر سامانه دیوان جهت بررسی در شورابارگذاری مدارک د

 40 اعالم مصوبات شورا به واحدها

 91 ایجاد فهرست جهت کمیته نظارت

 1 بررسی مدارک جهت پرداخت کمک هزینه شرکت در کنفرانس

با انفورماتیک و ارائه  برگزاری جلسات متعدد سامانه سپاری و ارتقای سامانه فرصت مطالعاتی

 ی سامانهو پیگیر هادرخواست

جهت ابالغ و تشکیل جلسات و  نامهآئینبازنگری  ی مطالعاتیهافرصت نامهآئینتکمیل و ابالغ 

 ی مجازیهاهمایش نامهآئینشرکت جهت تدوین 

 موارد  متعدد مشاوره جهت اعزام

 

 

 اداره کنسولی 

را از ابتدای تقاضای تحصیل الملل نبی دفتر امور کنسولی دانشگاه تهران کلیه امور کنسولی متقاضیان و دانشجویان 

در دانشگاه تا زمان فارغ التحصیلی و تسویه حساب بر عهده دارد. خدمات کنسولی ارائه شده به دانشجویان در سال 

   . باشدمیبه شرح زیر  9911

  

 دون مجوز دانشجویان در اوج بحران،مکاتبه با سازمان امور دانشجویان جهت موافقت با خروج  ب 

o های ها و برنامهبرای ادامه تحصیل، شرکت در کارگاه محقق 9دانشجو،  921عضو هیئت علمی، 2رش پذی

 .مدت دانشگاهکوتاه
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 خالصه عملکرد کنسولی مربوط به اعضای هیئت علمی  -9جدول 

 تعداد عنوان

 نفر962 صدور اقامت

 نفر260 تمدید اقامت

 نفر250 خروج ومراجعت

 نفر 995 صدور روادید تحصیلی

 نفر05 خروج قطعی

 نفر55 انتقال اقامت

 نفر92 تمدید روادید

 نفر0 تایید مقیم بودن

 نفرsaorg 95ورود اطالعات دانشجویان خارجی به سامانه 

 نفر0 صدور کارت تردد در دانشگاه

 نفرsaorg 45رفع نقص مدارک و اطالعات دانشجویان در سامانه 

 نفر 990 است کنندهارسال ویزاهای تحصیلی به درخو

 9505بیش از  ی دانشجویان خارجیهاو تلفن هاپاسخ گویی به ایمیل

 مورد 90 بایگانی پرونده دانشجویان انصرافی یا انتقالی

 مورد05 بررسی استعالم و گرفتن تاییدیه دانشجویان از مراجع ذیربط برای ثبت بالمانع در سامانه سازمان دانشجویان

 مورد 20 جویان با شرایط خاصپیگیری کار دانش

 

 برنامه اراسموس پالس 

 :شودمنعقد می دیه اروپا و دانشگاه تهران ااتح های داد اراسموس پالس بین دانشگاه قرار نوع دو در حال حاضر

9 Key Action 9 ( اتحادیه اروپایی از دانشگاه دریافتی بودجه با توجه به تبادل دانشجو، استاد و کارشناس تخصصی

 ،اروپا

2 Key Action 2 ( چند دانشگاه از اتحادیه اروپا با چند دانشگاه و شراکت در انجام پروژه بین  سازی ظرفیت

  ،غیرعضو

  هیچ اعزامی صورت نگرفتبیماری کرونا شیوع به دلیل  9911در سال، 

   باشدمیقرارداد  25تعداد قراردادهای معتبر، 

 .است شده منعقد  2525 سال در لیون  گرانادا، ان سی یو، سابانجی، تورین،پلی تکنیک،  مرمره،قرارداد  6        

 


